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Heden de achtentwintigste januari negentienhonderd vijfentachtig, verschenen voor mij, mr. 
REINHARD AALT REIN VOS, notaris ter standplaats LELYSTAD: 
I. de heer ADRIANUS JOHANNES BERNARDUS VAN DIJK, volgens zijn verklaring geboren te 

Wateringen op drie april negentienhonderd achtenveertig, timmerman en wonende Schouw O7-15, 
8231 HG LELYSTAD. 

II. de heer CORNELIS RIJKSEN, volgens zijn verklaring geboren te Veenwouden op vier juli 
negentienhonderd eenenvijftig, project-planner en wonende Punter 32-43, 8242 EG 
LELYSTAD. 

III. de heer ERIK KROON, volgens zijn verklaring geboren te Vlaardingen op drieëntwintig december 
negentienhonderd zevenenvijftig, technicus, wonende Galjoen 25-12, 8243 LJ LELYSTAD. 

volgens hun verklaring ten deze handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, 
secretaris en penningmeester, zo tezamen uitmakende het dagelijks bestuur, van de te Lelystad 
gevestigde vereniging, genaamd KANOVERENIGING  LELYSTAD, hierna verder ook te noemen 
"VERENIGING", en als zodanig die vereniging ingevolge het bepaalde in haar statuten ten deze 
rechtens vertegenwoordigende ter uitvoering van na te melden besluit van de algemene vergadering 
der vereniging. 
 
 
 INLEIDING 
De komparanten, verder steeds handelend als gemeld, verklaarden vooraf het volgende: 
Op achtentwintig juni negentienhonderd tweeëntachtig is te Lelystad de vereniging opgericht. 
De statuten der vereniging waren vanaf de oprichting niet op schrift gesteld en zijn derhalve niet 
opgenomen in een notariële akte noch is de vereniging ingeschreven in het verenigingenregister, als 
bedoeld in artikel 29 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zodat de vereniging deswege is aan te 
merken als een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid als bedoeld in artikel 30 Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. 
Teneinde in die situatie wijziging te brengen is in de te Lelystad op acht juni negentienhonderd 
drieëntachtig gehouden algemene vergadering besloten de statuten definitief vast te stellen en werd 
tevens besloten de vastgestelde statuten te doen opnemen in een notariële akte en de vereniging 
daarna te doen inschrijven in voormeld verenigingenregister. De nieuw vastgestelde statuten zijn 
diezelfde dag nog in werking getreden. Een kopie van de notulen van de betreffende algemene 
vergadering wordt aan deze akte gehecht. Het vorenstaande in aanmerking nemende verklaarden de 
komparanten ter uitvoering van voormeld besluit, dat de statuten der vereniging als volgt zijn 
vastgesteld: 
 
 
 STATUTEN 
 NAAM EN ZETEL 
 Artikel 1 
De vereniging draagt de naam: KANOVERENIGING LELYSTAD. 
Zij is gevestigd in de gemeente LELYSTAD. 
 
 
 DOEL 
 Artikel 2 
1 De vereniging heeft ten doel het bevorderen en het door haar leden beoefenen van de kanosport, 

niet zijnde de beroepssport. 
2 Zij trachten dit doel te bereiken door: 
 a het houden van oefeningen en wedstrijden; 
 b het organiseren van sportevenementen, waaronder de toertochten; 
 c de voor de beoefende of de te gaan beoefenen sport benodigde accommodatie aan te brengen 

en in stand te houden; 
 d alle andere wettige middelen die aan het doel der vereniging bevorderlijk kunnen zijn. 
 
 
 DUUR EN BOEKJAAR 



 

 

 
 

II 

 Artikel 3 
1 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd; 
2 Het boekjaar der vereniging loopt van één januari tot en met een en dertig december. 
 
 
 LIDMAATSCHAP 
 Artikel 4 
1 De vereniging kent gewone leden en ereleden. 
2 Gewone leden zijn diegenen, die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt. Toelating tot de 

vereniging geschiedt door aanmelding bij het bestuur, tenzij de algemene ledenvergadering 
besloten heeft tot een ledenstop. De aspirantleden als bedoeld in artikel 5, worden geacht zich bij 
het bereiken van de hiervoor gemelde leeftijd als gewoon lid te hebben aangemeld. Ingeval van 
niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

3 Ereleden zijn diegenen, die wegens buitengewone verdiensten voor de vereniging op voorstel van 
tenminste vijf leden van het bestuur door de algemene vergadering met tenminste twee/ derde der 
geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn benoemd en die die benoeming hebben aanvaard. 

 
 
  ASPIRANTLEDEN-BEGUNSTIGERS 
 Artikel 5 
1 De vereniging kent voorts aspirantleden en begunstigers. 
2 Aspirantleden zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de 

zestien jarige leeftijd hebben bereikt. 
3 Begunstigers zijn zij, die jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de 

minimale grootte door de algemene vergadering wordt vastgesteld. 
4 Aspirantleden en begunstigers zijn geen lid in de zin der wet en hebben mitsdien geen andere 

rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze statuten toegekend en opgelegd.  
5 Het bestuur beslist na aanmelding omtrent de toelating van aspirantleden en begunstigers. 
 
 
 Artikel 6 
Behalve de overige rechten die aan aspirantleden en begunstigers bij of krachtens deze statuten 
worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, 
evenementen en oefeningen bij te wonen en voor wat de aspirantleden betreft, daaraan deel te 
nemen, een en ander voor zover het bestuur niet anders bepaalt. 
 
 
 Artikel 7 
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang. 
 
 
 BEËINDIGING LIDMAATSCHAP 
 Artikel 8 
1 Het lidmaatschap eindigt:  
 a door de dood van het lid; 
 b door opzegging door het lid; 
 c door opzegging namens de vereniging; 
 d door ontzegging (royement). 
2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een 

boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier 
weken.  

 Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk, indien 
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging 
niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende 
boekjaar. 

3 Een lid is niet bevoegd door opzegging van het lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen 



 

 

 
 

III 

van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 
4 Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen 

het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.  

 Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan slechts plaatsvinden in de in de wet 
bepaalde gevallen. Het bepaalde in de twee laatste zinnen van lid 2 is van overeenkomstige 
toepassing. 

5 Ontzetting (royement) uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in 
strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, zoals ondermeer in het 
geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet tijdige betaling door het lid van zijn jaarlijkse 
bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op een onredelijke wijze benadeelt. 

 De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het 
besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na 
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de 
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering 
tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het 
aantal geldig uitgebrachte stemmen. 

6 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse 
bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. 

 
 
 Artikel 9 
1 De rechten en verplichtingen van een aspirant lid en van een begunstiger kunnen te allen tijde 

wederzijds, door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het 
lopende boekjaar der vereniging voor het geheel verschuldigd blijft. 

2 Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 
 
 
 GELDMIDDELEN 
 Artikel 10 
1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone leden, 

aspirantleden en begunstigers, entreegelden, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere 
inkomsten. 

2 Ieder gewoon lid en aspirantlid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld 
door de algemene vergadering. Zij kunnen daartoe in de categorieën worden ingedeeld die een 
verschillende bijdrage betalen. Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk 
bepaalt dat ook de ereleden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld. 

3 Nieuwe gewone leden en aspirantleden zijn een entreegeld verschuldigd, waarvan het bedrag 
wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

4 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting 
tot het betalen van een bijdrage of entreegeld te verlenen, volgens de regelen te stellen in een 
regelement als bedoeld in artikel 19. 

 
 BESTUUR 
 Artikel 11 
1 Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen personen. 
 De meerderheid van het bestuur, dient meerderjarig te zijn. 
2 De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging benoemd. 

De algemene vergadering stelt tevens het aantal der bestuurders vast. 
3 De voorzitter wordt als zodanig door de algemene vergadering benoemd. Het bestuur wijst uit zijn 

midden aan een secretaris en een penningmeester. 
 De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur. 
4 Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering 

worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering 
met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

5 Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie 



 

 

 
 

IV 

maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. 
 De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich op de algemene vergadering te 

doen verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan. 
6 Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal 2 jaar. Onder een jaar wordt ten 

deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. 
 De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Slechts een volgens 

het rooster aftredend lid van het dagelijks bestuur is onmiddellijk herbenoembaar. In bestaande 
vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 

7 Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. 
 
 
 BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING 
 Artikel 12 
1 Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
2 Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, tevens bevoegd tot het sluiten 

van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het 
sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een 
derde verbindt. Op het ontbreken van de gemelde goedkeuring kan door en tegen derden een 
beroep worden gedaan. 

 
 
 Artikel 13 
Het hiervoor in artikel 11 lid 3 genoemde dagelijks bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de 
vereniging in een buiten rechte. 
 
 
 ALGEMENE VERGADERING/JAARVERSLAG 
 Artikel 14 
1 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is 

gevestigd. 
2 Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na 

afloop van het boekjaar behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. 
 In deze algemene vergadering breng het bestuur zijn jaarverslag uit en doet het onder overlegging 

van een balans en een staat van baten en lasten en overigens van de nodige bescheiden rekening 
en verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur. 

3 Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een kascommissie van tenminste twee leden die geen 
deel mogen uitmaken van het bestuur. 

 Het bestuur doet de in het vorige lid bedoelde stukken tijdig toekomen aan de kascommissie. De 
kascommissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van 
haar bevindingen. Vergt dit onderzoek naar het onderdeel der kascommissie bijzondere boek-
houdkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen 
bijstaan. 

4 Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, 
haar desgewenst de kas en waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der 
vereniging te geven. 

 
 
 Artikel 15 
1 Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden algemene vergaderingen 

bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt. 
2 Op schriftelijk verzoek van tenminste zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 

een/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur 
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 
vier weken. 

 Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers 
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zelf tot een bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. 
3 De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de 

stemgerechtigde leden op een termijn van tenminste zeven dagen. 
 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
4 Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in het vorig lid, kan de algemene vergadering 

geen rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij het betreffende besluit met algemene stemmen wordt 
aangenomen in een vergadering, waarin alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn. 

 
 
 Artikel 16 
1 Toegang tot de algemene vergadering hebben  - mits niet geschorst zijnde - de leden, aspirantle-

den, ereleden en begunstigers, de personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, 
alsmede degenen, die daartoe door de algemene vergadering en/of het bestuur zijn uitgenodigd. 

2 Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de gewone leden en ereleden. Ieder van hen 
heeft één stem. Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe 
gemachtigd ander stemgerechtigd lid te doen uitbrengen. Een stemgerechtigde kan voor ten 
hoogste twee leden als gemachtigde optreden. 

 Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of één van zijn bloed- of 
aanverwanten in de rechte lijn betreffen. 

3 Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook 
al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde 
kracht als een besluit van de algemene vergadering. 

4 De voorzitter bepaalt, met inachtneming van het daaromtrent in de wet, de statuten en de 
reglement(en) gestelde, de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden 
gehouden. 

5 Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorge-
schreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 

 Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing 
van personen, dan beslist het lot. 

 Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een meerderheid is verkregen, 
wordt herstemd tussen de personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na 
tussenstemming. 

 
 
 Artikel 17 
1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of vice-voorzitter of, bij hun 

afwezigheid, door een door het bestuur aan te wijzen (bestuurs)lid. 
 Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 
2 Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat door de vergadering 

een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, 
voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

3 Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of 
door een door de voorzitter aangewezen persoon. 

 Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten 
blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend. 

 
 
 STATUTENWIJZIGING 
 Artikel 18 
1 Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van een algemene 

vergadering, waartoe werd op geroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal 
worden voorgesteld. 

2 Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten-
wijziging hebben gedaan, moeten tenminste zeven dagen vóór de dag der vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een 
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daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de 
vergadering werd gehouden. 

3 Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een 
meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldige stemmen uitgebracht in een 
vergadering waarin tenminste een zodanig aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is als 
bevoegd is tot het uitbrengen van een/vijfde gedeelte der stemmen in een voltallige algemene 
vergadering. 

4 De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 
5 Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien ter algemene 

vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statuten-
wijziging met algemene stemmen wordt genomen. 

6 De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een 
volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na wijziging luiden, neer te leggen ten 
kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister. 

 
 
 REGLEMENT(EN) 
 Artikel 19 
1 De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het 

lidmaatschap, de introduktie, het bedrag der contributie en entreegelden, de werkzaamheden van 
het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere 
onderwerpen, waarvan de regelingen haar gewenst voorkomen. 

2 Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene leden-
vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste één/derde gedeelte van de leden 
van de vereniging of wordt voorgesteld door het bestuur. 

3 Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn 
met de bepalingen van de wet of de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt 
toegestaan. 

4 De algemene vergadering kan ook andere reglementen vaststellen, waarvoor de voornoemde 
leden van dit artikel evenzo gelden. 

 
 
 ONTBINDING EN VEREFFENING 
 Artikel 20 
1 Het bepaalde in artikel 18 leden 1,2,3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van 

de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging. 
2 Het batig liquidatiesaldo tot het bedrag van de over de afgelopen jaren verkregen gemeentelijke 

subsidies wordt teruggestort in de gemeentekas. 
 Een eventueel resterend batig saldo wordt bestemd door de algemene vergadering. 
3 Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het bestuur. 
4 Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen 

nodig is. 
 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzoveel mogelijk van kracht. 
 In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden 

toegevoegd de woorden "in liquidatie". 
 
De identiteit van de comparanten is door mij, notaris, vastgesteld en aldus zijn de comparanten mij, 
notaris, bekend. 
 
WAARVAN AKTE, 
in minuut opgemaakt, is verleden te Lelystad op de datum in het hoofd dezer gemeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben dezen 
eenparig verklaard vooraf van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige 
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 
Vervolgens is de akte na beperkte voorlezing ondertekend door de comparanten en mij, notaris. 
(getekend) A.J.B. van Dijk; C. Rijksen; E. Kroon; R. Vos. 
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                                      VOOR AFSCHRIFT. 


